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En tid for solidaritet og medmenneskelighet



Kapasitet til å motta flyktninger
Hvordan forholder BK seg til eventuell flyktningestrøm fra Ukraina?
(spørsmål fra repr. Wenche Steen (V))

Nasjonalt ankomstsenter i Råde med kapasitet til om lag 1.000 
overnattinger ble ferdigstilt våren 2021

UDI har også inngått rammeavtaler for drift av asylmottak i 5 
regioner for å raskere kunne justere antall mottaksplasser

Ingen mottak i Bærum kommune

Bærum har ikke mottatt henvendelse fra nasjonal myndigheter 
eller IMDi om mottak av flyktninger eller planlegging for dette

Kommunedirektøren gjennomgår
Planverk
Avtale med hoteller
Oversikt over tilgjengelige eiendommer og annen kapasitet
Samarbeid med frivillige, lag og organisasjoner 



Mobilisere for frivillighet 
og solidaritet

▪ Samarbeid med frivilligheten er en 

forutsetning for å lykkes i en krise, og 

spesielt en flyktningkrise

▪ Krafttak for flyktninger fra 2015 mobiliserte 

frivilligheten og innbyggene til en ekstra 

innsats

▪ Også under Ukraina-krisen vil vi mobilisere

▪ Kontakt med de store organisasjonene er  

etablert



Det er ingen endret trusselvurdering mot Norge.

Egenberedskap 

Jod-tabletter
DSB anbefaler at husstander med medlemmer under 40 år 
skal ha jod-tabletter hjemme 

Bærum har 40.300 tabletter på lager

prioritet til barn under 18 år, der hvor barn oppholder seg 
på dagtid som skoler, barnehager og barneboliger

Tilfluktsrom 
14 offentlige tilfluktsrom i vår kommune, samt en rekke 
private.

Kommunen har nylig funksjonstestet alle offentlige.

Folkehelse



Informasjonssikkerhet

forsterket dialog med NSM (Norsk Sikkerhets Myndighet) 

og HelseCERT (Norsk Helsenett – nasjonalt senter for 

cybersikkerhet)

oppdatering av beredskapsplaner

økt overvåkning av driftsmiljøene og avvik i 

systemporteføljen

lav terskel for å følge opp og varsle mistenkelige forhold

Informasjonssikkerhetstiltak vurderes fortløpende

Dersom digitale tjenester blir ustabile eller at det begynner å 

skje «unaturlige» ting i systemer eller infrastruktur må dette 

meldes fra – beskjed gitt til hele organisasjonen



Atomberedskapsplan
Atomberedskapsplanen iverksettes ved en atomhendelse 

eller når det ikke kan utelukkes at denne kan ramme 

Norge eller berøre norske interesser. Atomhendelser 

håndteres på nasjonalt nivå

Hovedansvaret for kommunen er å ivareta egen 

befolkning og opprettholde en mest mulig normal 

samfunnsdrift ved slike hendelser



Organisering og ansvar

Kommunen skal videreformidle kunngjøringer fra 

Kriseutvalget og Statsforvalteren

Kommunen har en grunnberedskap og skal 

benytte det oppdaterte planverket som foreligger

• Evakueringsplan

• Befolkningsvarsling

• Kriseledelse

• Varslingslister

• Krisekommunikasjonsplan



Forpliktelser og økonomiske forhold i 
grensesnittet mot Russland

Kommunen har hatt gjennomgang av sin 
investerings- og låneportefølje for å sikre at 
Bærum kommunes fond eller andre eiendeler ikke 
er eksponert mot russiske selskaper

Gjennomgang av innkjøpsordninger og avtaler for 
å sikre at kommunen ikke åpner for å handle med 
Russland, gjennom selskaper eller annet

Kommunen følger ikke opp privat næringsliv på 
generell basis for å avdekke eierskap eller deres 
interesser internasjonalt



Aktuelle lenker som bakgrunnsinformasjon
PST sin åpne trusselvurdering for 2022: https://www.pst.no/globalassets/ntv/2022/nasjonal-trusselvurdering-2022-pa-norsk.pdf. 

PST ønsker tips om unormal aktivitet. Tipsportal på www.pst.no .

Nasjonal sikkerhetsmyndighet om skjerpet digital beredskap: https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/nyheter-

fra-ncsc/digital-beredskap-i-en-skjerpet-situasjon/

Atomsikkerhet - oppdatert informasjon om situasjonen i Ukraina: https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap

https://www.pst.no/globalassets/ntv/2022/nasjonal-trusselvurdering-2022-pa-norsk.pdf
http://www.pst.no/
https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/nyheter-fra-ncsc/digital-beredskap-i-en-skjerpet-situasjon/
https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap

